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Ποιος είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια μετρούν την 

τηλεθέαση; 

Σωστή απάντηση: γ. Για να προσελκύουν περισσότερες διαφημίσεις 

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έχουν δύο κύριες πηγές χρηματοδότησης. Η μία είναι η χρηματοδότηση 

από το κράτος, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να τηρούν τις αρχές και τους στόχους που ορίζονται 

από το νόμο και που συνήθως σχετίζονται με την πρόσβαση στην πληροφορία, την ελευθερία της 

έκφρασης και τη διάδοση των κοινοτικών αξιών. Η άλλη αποτελεί την κύρια πηγή και συνεπάγεται 

αυτοχρηματοδότηση με την πώληση διαφημιστικού χώρου σε εταιρείες για την προώθηση των 

προϊόντων τους. Επομένως, ο κύριος στόχος των ιδιωτικών Μέσων είναι να προσελκύσουν 

περισσότερους διαφημιζόμενους για να χρηματοδοτήσουν την επιχείρησή τους και να έχουν κέρδη. 

Για να επιτευχθεί αυτό, τα Μέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ.) πρέπει να πείσουν 

τους διαφημιζόμενους ότι τα προγράμματα ή οι πλατφόρμες τους είναι τα καλύτερα μέρη για να 

πουλήσουν τα προϊόντα τους. 

Υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες που μετρούν και καταγράφουν το κοινό των μέσων ενημέρωσης. 

Δύο εταιρείες διεξάγουν μετρήσεις τηλεοπτικού κοινού  στις περισσότερες χώρες του κόσμου. 

Χρησιμοποιούν ένα έξυπνο κουτί που λέγεται «μετρητής κοινού» για να καταγράψουν ποιος στο σπίτι 

παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο κανάλι μια συγκεκριμένη στιγμή. Οι διαφημιστές μπορούν στη 

συνέχεια να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να πληρώσουν για διαφημίσεις στα 

διαλείμματα μεταξύ των προγραμμάτων που παρακολουθεί το κοινό-στόχος τους. 

Στην τάξη, επιλέξτε τηλεοπτικά προγράμματα και βρείτε δεδομένα σχετικά με την τηλεθέασή τους. 

Αυτές οι πληροφορίες είναι συνήθως διαθέσιμες από εθνικά, περιφερειακά ή επαρχιακά 

οπτικοακουστικά συμβούλια (ρυθμιστικές αρχές) ανάλογα με τη χώρα. Πιθανές ερωτήσεις για την 

έναρξη μιας συζήτησης μπορεί να είναι: 

• Ποιο είναι το κοινό-στόχος για αυτά τα προγράμματα; 

• Ποιοι διαφημιστές ενδιαφέρονται να δημοσιεύσουν τα μηνύματά τους σε αυτά τα προγράμματα; 

• Τι πιστεύετε ότι είναι πιο σχετικό για τη μέτρηση του κοινού ενός προγράμματος: αξιολογήσεις 

τηλεθέασης ή τα δημοφιλή θέματα; 

Γλωσσάριο:    

Κοινό: ο αριθμός των ατόμων που αλληλοεπιδρούν με ένα μέσο επικοινωνίας. Αυτή είναι μια ποσοτική 

παρά μια ποιοτική μέτρηση, η οποία περιλαμβάνει τη μέτρηση τηλεοπτικών δεικτών που είναι 

Αυτή η ερώτηση στοχεύει στην αξιολόγηση των γνώσεων των συμμετεχόντων 

σχετικά με την έννοια του κοινού, τις μελέτες κοινού, τους στόχους και τους 

περιορισμούς. 



ενεργοποιημένοι. Όσον αφορά την τηλεόραση, μια τρέχουσα συζήτηση είναι εάν θα μπορούσε να 

συμπεριλάβει ένα σύστημα μέτρησης που θα αναλύει όχι μόνο τα τηλεοπτικά προγράμματα, αλλά και 

τον αντίκτυπο προγραμμάτων σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Twitter. 

Βαθμολογία τηλεόρασης (μερίδιο κοινού): πρόκειται για μια μέτρηση κοινού που υπολογίζει το 

ποσοστό των νοικοκυριών ή των θεατών που παρακολουθούν ένα δεδομένο τηλεοπτικό πρόγραμμα 

από το συνολικό τηλεοπτικό κοινό εκείνη τη στιγμή. 

Κοινό-στόχος: τα άτομα στα οποία στοχεύει ένα μέσο επικοινωνίας, προσπαθώντας να καλύψουν τα 

ενδιαφέροντά τους και να δημιουργήσουν αφοσίωση και συνεχή κατανάλωση. 

Μεσαία ποιότητα: εκπλήρωση κριτηρίων σχετικά με την ουσία και τη μορφή των προϊόντων των 

Μέσων. Αυτό δεν σχετίζεται απαραίτητα με το κοινό. 

Διαφημιζόμενοι: οι εταιρείες που πληρώνουν για τη διαφήμιση των προϊόντων τους στα μέσα 

ενημέρωσης, κάτι που επιτρέπει στα Μέσα να χρηματοδοτούν την επιχείρησή τους και να έχουν κέρδη. 

Αφοσίωση κοινού: συνέπεια στα προγράμματα ή τις δημοσιεύσεις που παρέχουν τα Μέσα 

δημιουργώντας μια σιωπηρή σύμβαση μεταξύ των μέσων ενημέρωσης και των ατόμων που απαρτίζουν 

το κοινό. Αυτή η σύμβαση παρέχει σε αυτά τα άτομα σταθερή, προβλέψιμη κατανάλωση, γεγονός που 

καθιστά το Μέσο πολύ πιο ελκυστικό για τους διαφημιζόμενους. 

Προγραμματισμός εκπομπής: οι μελέτες κοινού καθιστούν δυνατή την πρόβλεψη του είδους του 

περιεχομένου και της αισθητικής που είναι πιο ελκυστικό για το κοινό. Αυτό θα επιτρέψει στους 

διαφημιζόμενους να χρηματοδοτήσουν τα συγκεκριμένα μελλοντικά προγράμματα. 

 


